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Керівникам закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної 
освіти Колиндянської сільської ради 

Щодо комунікації з питань 
якості освіти і освітньої діяльності
в територіальній громаді

Шановні колеги!
Відповідно до наказу Державної служби якості освіти України (далі –

Служба) від 17.05.2021 № 01-11/38 «Про вдосконалення комунікації з закладами 
загальної середньої освіти», наказу управління Державної служби якості освіти у 
Тернопільській області (далі – управління Служби) від 20.09.2022 № 01-10/54 
«Про вдосконалення комунікації із суб’єктами освітньої діяльності Тернопільської 
області» (із змінами), з урахуванням листа Служби від 09.06.2021 № 01/01-25а/858 
«Про Інструктивно-методичні матеріали щодо вдосконалення комунікації з 
закладами загальної середньої освіти» з метою організації роботи щодо 
налагодження ефективної комунікації територіальних органів Служби із 
закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на відповідній 
території рекомендуємо оновити на офіційних вебсайтах закладів освіти 
наступну інформацію:

- покликання на офіційний вебсайт Служби https://sqe.gov.ua/ у формі 
активованого за даним посиланням логотипу центрального органу 
виконавчої влади у сфері освіти;

- постери про основні напрямки діяльності управління Служби 
(Додаток 1), персональні дані закріпленого за закладом освіти територіальної 
громади координатора від управління Служби (Додаток 2), канали для звернень і 
комунікацій з учасниками освітнього процесу (Додаток 3).
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Звертаємо Вашу увагу, що працівники управління Служби в межах своїх 
повноважень здійснюють розгляд усних та письмових звернень, відкриті до 
організації очних і віддалених комунікацій, поширення та обміну досвідом 
діяльності, співпраці з експертами з розбудови системи якості освіти і освітньої 
діяльності, проведення опитувань/анкетувань з актуальних проблем організації 
освітнього процесу та захисту прав його учасників. 

Об’єднуємо зусилля навколо спільного завдання і спільної 
відповідальності – забезпечення якості освіти та формування важливого 
фундаменту для побудови майбутнього.

Слава Україні!

Додатки: на 3 арк. в 1 прим.

З повагою

начальник управління                                                                Наталія МОРАВСЬКА

Бондар Леонід (0352) 22-04-04


